Realizované práce za obdobie od 6.7.2010 do 30.11.2010
Stavba: „Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce“
Stavebný objekt SO 01 Mestská komunikácia + parkovisko úsek 1 - rekonštrukcia
− boli zrealizované búracie práce na jestvujúcej komunikácii vrátane odstránenia
pôvodného asfaltového krytu, cestných obrubníkov a od kopa nie pôvodného
podložia na úroveň pláne. Následne boli osadené nové cestné obrubníky resp.
betónové palisády po stranách komunikácie a nasypané štrkové vrstvy so
zhutnenlm. V rámci zvýšenia únosnosti podložia pre nevyhovujúci stav pláne
bolo zrealizované dodatočné prehĺbenie podložia a osadenie geomreže. Pod
samotnú zámkovú dlažbu bolo navrhnuté a zrealizované zabetónovanie
celkovej plochy parkoviska v hrúbke 15 cm. Po zaizolovaní plochy proti úniku
ropných látok a zrealizovaní ochrany samotnej izolácie geotextlliou sa
zrealizovala aj samotná pokládka zámkovej dlažby.
Stavebný objekt SO 04 Vodovodná a kanalizačná prípojka
− Napojenie technologickej šachty novonavrhnutej fontány, fontánky na pitie a
armatúrnej šachty AŠ na polievanie. Vybudovaná kanalizačná a vod. prípojka
je napojená na jestvujúcu verejnú časť či už vodovodného alebo
kanalizačného potrubia, ktoré je v správe VVS a.s. OZ Michalovce.
Stavebný objekt SO 05 Verejné priestranstvo - rekonštrukcia Námestia Slobody
− Na stavebnom objekte Verejné priestranstvo bolo zrealizované vybúra nie
pôvodných asfaltových krytov, pôvodných betónových plôch a obrubníkov
vrátane odhumusovania plôch v miestach jestvujúcej verejnej zelene. V rámci
rekonštrukcie boli spätne osadené parkové obrubníky do betónového lôžka
pre o lemovanie pochôdznych plôch pre peších vrátane násypu štrkových
vrstiev so zhutnením, betonáže p od klad nej vrstvy a samotnej pokládky
zámkovej dlažby. Počas predmetného obdobia bol kompletne zrealizovaný
chodník pre peších pri budove Okresného súdu v Michalovciach a výškovej
administratívnej budove, uloženie zámkovej dlažby pri fontáne a na verejnom
priestranstve v mieste jestvujúcich stromov. Pre zabezpečenie odvodnenia
verejných plôch boli zrealizované odvodňovacie žľaby s napojením na
jestvujúcu dažďovú kanalizačnú sieť.
Stavebný objekt SO 06a Elektrická N N prípojka
− V rámci tohto stavebného objektu bolo zrealizované napojenie novej
prípojkovej skrine cez rozvádzač verejného osvetlenia skrine z jestvujúcej
osadenej na budove Slovakotextu.
Stavebný objekt SO 07 Drobná architektúra
− Na tomto stavebnom objekte sa zrealizovalo osadenie záhradných lavičiek a
odpadkových košov. Taktiež sa vybudovali základy pod oporné múriky.
Stavebný objekt SO 06b Tvárnicová trasa
− Realizácia tvárnicovej trasy pozostávala z osadenia multikanálu z plastových
prefabrikátov vrátane plastových kontrolných šácht a samotného prepojenia
pôvodnej a novej tvárnicovej trasy. Stavebný objekt bol zrealizovaný v celom
rozsahu vrátane doplnenia jednej káblovej komory.

Stavebný objekt SO 08 Fontána
− Objekt fontány pozostáva z trysiek a technologických šácht. Boli zrealizované
technologické šachty, vrátane zaizolovania proti zemnej vlhkosti a napojenia
na vodovodnú ako aj kanalizačnú sieť ako aj samotné technologické rozvody
fontány zo zafixovaním a obetónovaním.
Stavebný objekt SO 09,10 Cyklistická trasa - stavba nového
− V rámci týchto stavebných objektov bolo zrealizované vybúranie a
odstránenie pôvodných asfaltových krytov, betónových plôch a obrubníkov
vrátane odhumusovania plôch v miestach verejnej zelene. Po uložení
parkových obrubníkov a maloformátovej dlažby bol zrealizovaný aj nový
asfaltový kryt cyklistického chodníka.
Stavebný objekt SO 11,12 Chodník - úsek 1 a 2 – rekonštrukcia
− Na tomto stavebnom objekte bolo zrealizované vybúranie a odstránenie
pôvodných asfaltových krytov, betónových plôch a obrubníkov vrátane
odhumusovania plôch v miestach verejnej zelene. Pre olemovanie chodníka
boli osadené parkové obrubníky do betónového lôžka a zrealizovaná aj
samotná zámková dlažba.
Stavebný objekt] SO 13,14 Verejné osvetlenie
− V
rámci tohto stavebného objektu bolo zrealizované verejné osvetlenie
na ulici Štefánikovej. Boli osadené stožiare verejného osvetlenia vrátane
samotného uvedenia do prevádzky. Na Nám. Slobody sa zrealizovalo
osadenie šiestich stĺpov verejného osvetlenia.
Stavebný objekt SO 16,17 - Súbor prvkov verejnej zelene - časť 1 a 2
− V
rámci tohto stavebného objektu sa zrealizovala výsadba okrasných
kríčkov ako aj pokládka trávnika na ul.Štefánikovej.
Stavebný objekt SO 19 Terasa.
− Na pôvodnej terase priľahlej ku vchodu do Mestského úradu bolo
zrealizované odstránenie jestvujúcej dlažby vrátanie zbúrania časti oceľového
prístrešku. Na terase bola zrealizovaná aj pokládka novej dlažby.
Stavebný objekt SO 20,21 Odvodnenie miestnej komunikácie a verej. priestranstva
− Odvodnenie miestnej komunikácie od dažďovej vody je zrealizované
systémom uličných vpustí, ktoré sú zaústené do kanalizačného potrubia v
strede profilu cesty s

